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B.E.G. LUXOMAT -tuotetakuukampanjan arvonnan säännöt  
Arvontaan voi osallistua osoitteessa: https://nylund.fi/yhteystiedot/tuotetakuu/ 

Arvonnan järjestäjä:  
Oy Nylund-Group AB 
Masalantie 375 
02430 Masala 
puh. 010 217 0300 
asiakaspalvelu@nylund.fi 

Arvonnan säännöt  
Nämä säännöt koskevat Oy Nylund-Group Ab:n B.E.G. LUXOMAT -tuotetakuukampanjan arvontaa 
ajalla 1.10.−31.12.2018 (jäljempänä "Arvonta"). Arvonnan järjestää Oy Nylund-Group Ab 
(jäljempänä ”Järjestäjä”). 

Arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan 
näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. 
Arvonnan sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee 
Järjestäjä. 

Palkinnot 
Kampanja-ajan päätteeksi arvotaan kolme tuotepalkintoa niiden osallistujien kesken, jotka ovat 
rekisteröineet Järjestäjän maahantuomilla B.E.G. LUXOMAT -tuotteilla toteutetut valaistusprojektit 
Järjestäjän verkkosivuilla.  

Palkinnot ovat:  

• 3 kpl iPhone 7 musta + IR-RC sovitin älypuhelimelle 

Osallistuminen 
Arvontaan voivat osallistua henkilöt, jotka ovat rekisteröineet projektinsa Järjestäjän verkkosivuilla 6 
viikon sisällä Järjestäjän maahantuomien tuotteiden ostopäivästä ja ovat tätä kautta saaneet 
tuotteilleen lisätakuun. 

Sama henkilö voi osallistua arvontaan yhdellä tai useammalla projektilla, jolloin jokainen erillinen 
rekisteröinti toimii arpalippuna. Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet 
henkilöt. Järjestäjä sitoutuu maksamaan arpajaisveron. Järjestäjä maksaa palkinnon toimituskulut 
Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.  

Arvonnan viimeinen osallistumispäivä on 31.12.2018 klo 23.59, ellei toisin ilmoiteta. Arvonta 
voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää 
voidaan siirtää eteenpäin.  
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Arvonnan voittaja 
Arvonnan voittajat arpoo Järjestäjä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, ja palkinto 
toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Jos voittajaa ei tavoiteta viiden (5) 
arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Päätöksestä ei voi valittaa. Käyttämätöntä 
palkintoa ei korvata eikä sitä voi muuttaa rahaksi tai muiksi tuotteiksi. Palkinto toimitetaan 
ainoastaan Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. 

Henkilötietojen käyttäminen  
Arvontaan osallistumalla henkilö antaa Oy Nylund-Group Ab:lle luvan tallentaa nimensä ja 
yhteystietonsa asiakasrekisteriinsä. Yhteystiedot tulevat ainoastaan Oy Nylund-Group Ab:n tietoon. 
Kaikkia kilpailuun liittyviä henkilötietoja hallinnoidaan turvallisesti.  

Muuta  
Oy Nylund-Group Ab ei vastaa mahdollisista painovirheistä. Mikäli Oy Nylund-Group Ab:llä on 
aihetta epäillä vilppiä, on sillä oikeus tutkia asiaa. Tämä koskee kaikkia kilpailuun osallistuneita. Oy 
Nylund-Group Ab:n henkilöstö tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun. Oy 
Nylund-Group Ab pidättää itsellään oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä.  

Vastuun rajoittaminen  
Arvonnan Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta 
yleisessä internet-verkkoyhteydessä, Arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai 
virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai Arvontaan osallistuvan henkilön 
tahallisesta tai tahattomasta haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista 
välittömistä ja välillisistä vahingoista.  

Kysymykset kilpailuun liittyen tulee ohjata osoitteeseen: Oy Nylund-Group Ab, Masalantie 375, 
02430 Masala, puh. 010 217 0300, asiakaspalvelu@nylund.fi 

 


